وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

نشرة دورية عن اهم موضوعات النظمات االقتصادية الدولية
مارس 2022

يف ضوء أهمية مفاوضات املنظمات االقتصادية الدولية بصفة عامة ،ومنظمة التجارة
العاملية بصفة خاصة ،وتأثري تطوراتها على التجارة الدولية ،فيما يلى عرض موجز عن اهم
املوضوعات اليت طرحت خالل شهر مارس  ، 2022وتتناول النشرة املوضوعات التالية:
 تقييم االنكتاد آلثار احلرب فى أوكرانيا على التجارة والتنمية فى العامل. موقف سويسرا من احلرب الروسية األوكرانية. شروط الصفقات املتكافئة يف منظمة التجارة العاملية. ندوة االنكتاد حول التجارة اإللكرتونية من أجل التنمية. تطورات املفاوضات يف اهم موضوعات منظمة التجارة العاملية. -1تقييم االنكتاد آلثار احلرب فى أوكرانيا على التجارة والتنمية فى العال

▪ أصدر مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية ( انكتاد ) تقييماً سريعاً ألثار احلرب الروسية
االوكرانية على التجارة والتنمية فى العامل وتقاطعها مع بعض األمور ذات الصلة بالتمويل
واالستثمار والتكنولوجيا والتنمية املستدامة حيث رصدت النتائج األولية للتقييم تدهوراً
سريعاً لوضع اإلقتصاد العاملى مدفوعاً باالرتفاع الكبري ألسعار السلع األساسية وخباصة
األغذية والوقود واألمسدة ،باإلضافة إىل تقلبات االوضاع املالية  ،واخنفاض االستثمارات
الالزمة لعملية التنمية املستدامة ،فضالً عن التحديات واملشاكل التى تعوق انسيابية سالسل
االمداد وارتفاع تكاليف التجارة.
▪ أشار التقييم إىل أن مكمن اخلطر يتمثل فى أسعار السلع األساسية خاصة الغذاء والوقود،
فبالنسبة للغذاء تعد البلدان روسيا وأوكرانيا العبني أساسيني فى سوق الغذاء العاملى حيث
متثل صادراتهما حنو  %53من التجارة العاملية فى زيت عباد الشمس واحلبوب  ،وحنو  %27من
التجارة العاملية فى القمح  ،وبالنسبة للوقود فقد شهدت األسعار ارتفاعات غري مسبوقة بسبب
اخنفاض مشرتيات البرتول والغاز والفحم من روسيا والتى تعد ثانى أكرب مصدر للبرتول فى
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العامل حيث تقوم بتصدير  5ماليني برميل يومياً  ،كما أن روسيا مصدر رئيسى للعديد من
املنتجات واملوارد االخرى مثل الكيماويات واالمسدة واخلشب.
الدول العرضة لتلقى صدمات فى إمدادات الغذاء

 رصد التقرير صادرات كل من روسيا وأوكرانيا من بعض السلع الغذائية كنسبة منإمجاىل حجم التجارة العاملية وهى زيت عباد الشمس وبذوره (  %36أوكرانيا  %17 /روسيا ) ،
القمح (  %9أوكرانيا  %18 /روسيا )  ،الشعري (  %11أوكرانيا  %12 /روسيا )  ،بذور الكولزا
أو اللفت (  %10أوكرانيا  %6 /روسيا )  ،الذرة (  %13أوكرانيا  %1 /روسيا )  ،متثل واردات
تلك املنتجات حنو  %5من سلة الغذاء فى الدول الفقرية والنامية  ،بينما متثل حنو  %1فقط
من سلة غذاء الدول الغنية واملتقدمة.
 هناك بعض الدول تعتمد على استرياد املنتجات املشار إليها جمتمعة بشكل كبري منالبلدين من اهمها تركيا التى تعتمد على استرياد  %25.9من احتياجاتها من تلك السلة من
الدولتني (  %22من روسيا  %3.9 /من أوكرانيا )  ،الصني تستورد منهما  %23من احتياجاتها
(  %5.6من روسيا  %17.4 /من اوكرانيا )  ،مصر  %15.1 ( %22.6من روسيا  %7.5 /من
أوكرانيا )  ،اهلند  %13من احتياجاتها (  %3.2من روسيا  %9.8 /من أوكرانيا )  ،هولندا %8.9
من احتياجاتها من أوكرانيا فقط  ،أسبانيا  %6من احتياجاتها من اوكرانيا فقط،
بنجالديش (  %3.7من روسيا  2.1 /من أوكرانيا )  ،اندونيسيا  %4.4من احتياجاتها من
اوكرانيا فقط ،باكستان (  %2.6من روسيا  %1.9 /أوكرانيا )  ،وقد أشار التقرير اىل
اعتماد دول اخرى على استرياد احتياجاتها من تلك املنتجات من الدولتني ولكن بنسب تصل
او تقل عن  %3من امجاىل احتياجاتها وهى ( املانيا  ،كوريا اجلنوبية  ،السودان  ،ايطاليا ،
فيتنام  ،أذربيجان  ،تونس  ،املغرب  ،السعودية  ،بريطانيا ).
 أشار التقرير إىل انه بتحليل واردات القارة االفريقية من القمح خالل الفرتة 2018ــ 2020فقدتبني قيام القارة فى املتوسط السنوى بإسترياد ما قيمته حنو  3.7مليار دوالر من القمح من
روسيا ( مبا ميثل  %32من واردات القارة من القمح ) وحنو  1.4مليار دوالر من أوكرانيا
(  %12من إمجالي واردات القارة من القمح )  ،منوهاً إىل قيام حنو  26دولة إفريقية ( بينهم
عدد كبري من الدول االقل منواً ) بإسترياد ما ال يقل عن ثلث احتياجاتها من القمح من كل
من روسيا وأوكرانيا وترتفع النسبة لتصل لـ  %50من االحتياجات فى  17دولة أفريقية.

العنوان  5،6 :أبراج وزارة الماليـة ـ شارع امتداد رمسيس ـ مدينة نصر ـ القاهرة
البريد االلكترونيorg@ecs.gov.eg :
تليفون  02-23424055:فاكس 02-23421117/23421116:
2

وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

 جدير بالذكر أن مصر تعد أكرب مستورد للقمح فى العامل حيث قامت فى عام 2020بإسترياد ما قيمته حنو  2.69مليار دوالر مبا ميثل  %5.6من امجاىل الواردات العاملية من القمح
يليها اندونيسيا والصني وتركيا ونيجرييا وايطاليا واجلزائر  ،ومتثل واردات مصر من
القمح الروسى حنو  %59.5من امجاىل الواردات  ،بينما متثل واردات مصر من القمح
االوكرانى حنو  %25.7من امجاىل واردات القمح وهو ما يشري إىل اعتماد مصر بشكل
شبه كامل على واردات القمح من هاتني الدولتني (  %85.2من امجاىل الواردات ) بينما تأتى
النسبة املتبقية  %14.8من دول فرنسا  ،رومانيا  ،اسرتاليا  ،الواليات املتحدة  ،بلغاريا ،
ليتوانيا ،اجملر  ،كندا.
 أشار التقرير إىل صعوبة استغناء دول القارة االفريقية عن واردات القمح من روسياوأوكرانيا وتعويضها من خالل التجارة فيما بينهم على الرغم من وجود امكانات لزراعة
القمح فى دول القارة بسبب ضعف البنية التحتية للنقل وعدم وجود صوامع وإمكانات
ختزينية لدى الدول املؤهلة لزراعته  ،ومن ثم يرى التقرير ان النزاع القائم وتأثريه على ارتفاع
اسعار الشحن واحلظر املؤقت الذى فرضته روسيا مؤخراً مبنع تصدير احلبوب ( لتأمني
احتياجاتها الداخ لية ) من شأنه أن يعرض األمن الغذائى لعدد كبري من الدول االفريقية
ملخاطر كبرية  ،وقد تستمر تلك املخاطر اذا استمر تأثري النزاع على زيادة أسعار مدخالت
انتاج القمح من الوقود واالمسدة حتى موسم االنتاج القادم.
 أملح التقرير إىل إمكانية حدوث اضطرابات سياسية فى بعض الدول حال استمرار ارتفاعأسعار السلع األساسية ضارباً املثل مبستويات االسعار العالية التى وصلت هلا أسعار السلع
الزراعية االساسية خالل األزمة املالية العاملية فى  2008وما تالها من عدم استقرار أدى إىل قيام
ثورات الربيع العربى  ،مشرياً اىل أن مستويات االسعار احلالية أعلى من االسعار التى وصلت
اليها فى فرتات سابقة  2009/2008و .2013/2011
توقعات االنكتاد بالنسبة للمخاطر على االستثمار والتمويل واستدامة الطاقة

 سيؤدى ارتفاع اسعار الغذاء والوقود بسبب احلرب إىل رفع معدالت التضخم فى كثري منالدول ،وستكون االسر الفقرية هى االكثر تضرراً نظراً لكونها تنفق النسبة األكرب من
دخلها على الغذاء.
 سيتدهور ميزان مدفوعات الدول التى تعتمد على استرياد الغذاء والطاقة مما يضع أسعارصرف عمالتها حتت ضغط شديد نتيجة إلرتفاع االسعار.
العنوان  5،6 :أبراج وزارة الماليـة ـ شارع امتداد رمسيس ـ مدينة نصر ـ القاهرة
البريد االلكترونيorg@ecs.gov.eg :
تليفون  02-23424055:فاكس 02-23421117/23421116:
3

وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

 من املتوقع قيام املستثمرين بسحب األموال الساخنة التى تستثمر فى أدوات الدين فى األسواقالناشئة حبثاً عن مالذ أمن فى أسواق الدين فى الدول املتقدمة مما يضع ميزان املعامالت
اخلارجية واسعار الصرف لتلك الدول حتت ضغوط كبرية  ،مما يدفع الدول النامية اىل تبنى
سياسات مالية تقشفية تؤدى اىل اخنفاض معدالت النمو االقتصادى والدخل القومى
وختفيض سعر الصرف وزيادة الديون.
 سيؤدى ارتفاع اسعار البرتول والغاز إىل زيادة االستثمار فى قطاع استخراج الوقود االحفورىوحتول االهتمام باالستثمار فى الطاقات املتجددة على املدى املتوسط ( من  10-5سنوات ).
 يشري التقرير إىل امكانية أن تضطر الدول املتقدمة اىل رفع أسعار الفائدة حتت وطأة ارتفاعمعدالت التضخم  ،وان كان مييل إىل قيامها بزيادة السيولة فى االسواق بشكل مؤقت قبل
ان تقوم برفع أسعار الفائدة الذى ال مفر منه  ،ونتيجة ملا سبق يتوقع التقرير أن تشهد الدول
النامية اخنفاضاً كبرياً فى حركة االستثمارات األجنبية الوافدة إليها وخباصة التى
تستثمر فى قطاع البنية التحتية والقطاعات ذات الصلة بعملية التنمية املستدامة.
هذا وميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن تداعيات االزمة من خالل الرجوع إىل
تقرير االنكتاد على املوقع اإللكرتونى اخلاص باملنظمة على النحو التاىل:
)The impact on trade and development of the war in Ukraine (unctad.org

https:// unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d1_en.pdf
 -2موقف سويسرا من احلرب الروسية األوكرانية

على خلفية الصراع الروسي االوكرانى ،فقد تبنت احلكومة السويسرية تطبيق العقوبات التى
طبقها االحتاد االوروبى ــ على الرغم من عدم عضويتها فى االحتاد ــ وللمرة األوىل خروجاً على مبدأ
احلياد الذى التزمت به سويسرا دوماً  ،وفيما يلى عرض موجز ألهم اإلجراءات التى اختذتها سويسرا
فى هذا االطار-:
 إغالق اجملال اجلوى السويسرى أمام هبوط أو عبور الطائرات الروسية. حظر تصدير السلع ذات االستخدامات العسكرية والسلع ثنائية االستخدام ( مدنى /عسكرى ) إىل مجيع الدول بغض النظر عن االستخدام النهائى أو املستخدم النهائى  ،وكذا
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حظر تصدير بعض السلع أو التكنولوجيات التى قد تساهم فى رفع القدرات العسكرية
لروسيا  ،باإلضافة إىل حظر تقديم مساعدات فنية أو خدمات وساطة أو متويل فى هذا اإلطار.
 حظر استرياد أو بيع او الوساطة فى بيع أو عبور االسلحة ومكوناتها واملتفجرات والطلقاتوااللعاب النارية التى يكون مصدرها روسيا أو أوكرانيا.
 حظر تصدير بعض السلع واخلدمات والتكنولوجيات املستخدمة فى قطاعات البرتولوالطريان والفضاء مبا فى ذلك خدمات التأمني والصيانة والوساطة والتمويل املرتبطة بتلك
القطاعات.
 حظر اإلسترياد أو التصدير للسلع واخلدمات بكافة أنواعها أو املعامالت من أى نوع معالشركات واالشخاص فى املناطق الغري خاضعة للسيادة األوكرانية حالياً ( مثل أقاليم
القرم ودونيتسك ولوجانسيك ).
 جتميد األصول املالية ( مبا فى ذلك العمالت الرقمية ) اخلاصة باألشخاص واملؤسساتالروسية اخلاضعة للعقوبات الغربية ،كما يتعني على املؤسسات التى حتتفظ بتلك
األصول اإلبالغ عنها لوزارة الدولة للشئون االقتصادية  ، SECOكما قامت احلكومة يف
 2022/3/16بإضافة حنو  206من االثرياء الروس وشركاتهم إىل قائمة العقوبات ليصل إمجاىل
الشخصيات اجملمدة أصوهلم لـ  870من املليارديرات الر وس ( من بينهم الرئيس الروسى
فالدميري بوتني )  ،وتقدر مجعية البنوك السويسرية األصول الروسية املوجودة فى سويسرا
مببلغ قد يصل لنحو  213مليار دوالر  ،وقد مسحت احلكومة السويسرية استخدام املبالغ
اجملمدة فى حاالت بسيطة مثل تالفى حاالت التعسر واإلفالس  ،والوفاء بإلتزمات فى إتفاقات
قائمة  ،وسداد مطالبات صادر بها أحكام قضائية أو قرارات حتكيم ،وسداد نفقات البعثات
الدبلوماسية الروسية فى سويسرا للحفاظ على املصاحل السويسرية.
 حظر تقديم متويل للتجارة مع روسيا أو االستثمار فى روسيا أو قبول ودائع من روسيا أوال عن وقف التعامل مع البنك املركزى
تقديم قروض أو إصدار أدوات متويلية هلا  ،فض ً
الروسى  ،باإلضافة إىل استبعاد نفس البنوك الروسية التى استبعدها االحتاد االوروبى من
نظام الرتاسل املاىل الدوىل اخلاص بتسوية املدفوعات  SWIFTفى  1مارس  ( 2022حواىل 7
بنوك روسية )  ،وكذا تطبيق نفس احلظر على املناطق االوكرانية اخلاضعة لسيطرة
القوات الروسية واملشار إليها أعاله.
العنوان  5،6 :أبراج وزارة الماليـة ـ شارع امتداد رمسيس ـ مدينة نصر ـ القاهرة
البريد االلكترونيorg@ecs.gov.eg :
تليفون  02-23424055:فاكس 02-23421117/23421116:
5

وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

 جتدر اإلشارة إىل قيام العديد من الشركات السويسرية بوقف عملياتها فى روسياوبيالروسيا وأوكرانيا بسبب الضغوط التى فرضتها العقوبات أو التحديات اللوجستية التى
أثرت على انسيابية سالسل التوريد مثل شركة  ABBللعمليات الصناعية  ،شركة
 Lindtللشيكوالته  ،شركة نوفارتس لألدوية  ،شركة  MSCللمالحة  ،كما أوقفت
شركة نستله محالتها الرتوجيية فى روسيا.
 ووفقاً لبيان صادر من مؤسسة اإليكومنست فإن  %80من تعاقدات صادرات روسيا من املواداخلام والسلع األساسية تتم من خالل شركات جتارية وشركات وساطة كربى مقرها
سويسرا  ،وقد أعلن بعض من هذه الشركات مثل شركة  Glencorوشركة Trafigura
إلتزامهم بالعقوبات املفروضة على روسيا  ،إال ان بعض املصادر أشارت إىل استمرار عمليات
حتمي ل السفن مبنتجات برتولية فى املوانئ الروسية وردت هذه الشركات بأن تلك العمليات
للوفاء بتعاقدات قائمة وأنها لن تقبل تعاقدات جديدة.
 هذا وميكن احلصول على مزيد من املعلومات التفصيلية بشأن العقوبات االقتصاديةواملالية املفروضة على روسيا واالثرياء والشخصيات املقربة من النظام الروسي من خالل املوقع
االلكرتونى ( .) www.sanctionsmap.eu

 -3شروط الصفقات التكافئة يف منظمة التجارة العالية

ميكن للدول النامية التعامل بنظام الصفقات املتكافئة ولكن حيكم ذلك ظروف
واشرتاطات دقيقة وحاالت معينة جيب على الدولة النامية حتري الدقة بشأن تنفيذها عند ابرام مثل
هذا النوع من الصفقات مع أي دولة عضو يف منظمة التجارة العاملية ،وجيب أن تراعي "عقود
الصفقة املتكافئة" كافة االعتبارات التالية وليس بعضها لتكون متوافقة مع أحكام منظمة
التجارة العاملية ،وذلك على النحو التالي:
 -1أن تربم هذه الصفقة عندما ال يكون هناك أي وسيلة دفع أخرى متاحة أمام الدولة النامية
لتمويل عملياتها التجارية مع الشركاء التجاريني ،وبناء على حالة من االختالالت الشديدة
يف املدفوعات  ،وهنا ميكن اعتبار الصفقات املتكافئة ضمن أدوات حتقيق السياسات
التنموية ورفع مستويات املعيشة ،وزيادة معالت الدخل والطلب ،وزيادة انتاج وجتارة السلع
واخلدمات ،ومبا يتيح للدولة النامية أن تساهم يف زيادة معدالت التجارة الدولية ،وبالتالي يتم
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تربير عقد الصفقة املتكافئة يف ضوء االهداف املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من ديباجة
ميثاق منظمة التجارة العاملية.
 -2ال جيب أن يكون عقد الصفقة املتكافئة  Countertrade or Barter Dealخمالفاً ،أو أن
يرتتب عليه خمالفة ملبدأ الدولة األوىل بالرعاية املادة االوىل (The )GATT Article I
 ،Most-Favored Nations (MFN) clauseحيث أن شرط الدولة األوىل بالرعاية يتطلب
من األعضاء عدم التمييز فيما بني األعضاء اآلخرين وبعضهم البعض ،من خالل منح ميزة أو
امتياز أو حصانة لعضو واحد ولكن ليس لعضو آخر فيما يتعلق بنفس املنتجات أو اخلدمات.
ال جيب أن يرتتب على عقد الصفقة املتكافئة خرقاً أو انتهاكاً اللتزامات الدولة مبوجب
أحكام املادة احلادية عشر ( GATT Article XIازالة القيود الكمية Elimination of
 ،)Quantitative Restrictionsأي أنه ال جيب أن يرتتب على عقود الصفقات املتكافئة
تقييد حركة االسترياد من السلع اليت تغطيها أو تشملها الصفقة ،أي ال جيب أن يتم
استخدام آلية الصفقات املتكافئة كآلية حصرية السترياد سلع بعينها وبالشكل الذي
يؤدي إىل التحايل من اجل ترشيد الواردات أو تقييدها من الدول األخرى ،ومن جانب اخر،
ومتصل بهذه النقطة ،فال جيب أن يكون عقد الصفقة املتكافئة خمالف التفاقية اجراءات
تراخيص االسترياد ،وتتحقق هذه املخالفة اذا مت ربط منح اذن االسترياد فقط وحصريا بعقد
صفقات متكافئة ،أو أن يكـون اذن االسترياد مشروط بأن يتم االستـرياد من الدولة
األخـرى الـيت مت االتفاق على عقد الصفقة املتكافئة معها.
 -3ال جيب أن يرتتب على عقد الصفقة املتكافئة خرقاً أو انتهاكاً اللتزامات الدولة مبوجب
أحكام ملادة الثالثة ( GATT Article IIIاملعاملة الوطنية  ،)National Treatmentحيث
تشرتط الفقرة الرابعة من هذه املادة معاملة السلع املستوردة "معاملة ال تقل تفضيال" عن
معاملة السلع املنتجة حملياً ،فور ختليص السلع املستوردة من الدائرة اجلمركية للدولة
املستوردة ،وذلك فيما يتعلق بالرسوم والضرائب والتشريعات املنظمة للسوق (عرض للبيع،
البيع ،الشراء ،التوزيع ،االستخدام )...وغريها من تشريعات يتم تطبيقها على السلع الوطنية.
 -4ال جيب أن يرتتب على ابرام عقد الصفقة املتكافئة خرقاً أو انتهاكاً اللتزامات الدولة مبوجب
أحكام املادة السابعة عشر  Article XVIIمن اجلات (شركات االجتار احلكومي State
 ،)trading Enterprisesفالدولة ميكن أن توجه شركاتها التجارية (احلكومية) للتعامل
فقط مع الشركاء التجاريني الذين مت عقد الصفقة املتكافئة معهم ،وعلى الرغم من أنه
العنوان  5،6 :أبراج وزارة الماليـة ـ شارع امتداد رمسيس ـ مدينة نصر ـ القاهرة
البريد االلكترونيorg@ecs.gov.eg :
تليفون  02-23424055:فاكس 02-23421117/23421116:
7

وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

ميكن الدفع بأن العقود متت على اساس اعتبارات جتارية حمضة ،ففي الواقع يرتتب على
هذه املمارسات منح مصدري دولة بعينها (الطرف اآلخر يف عقد الصفقة املتكافئة) امتيازات ال
تتوفر لغريهم يف دول أخرى ،لذلك تضمنت املادة السابعة عشر  XVIIبعض االلتزامات على
هذه الشركات وحكوماتها منها وجوب:
 .iان متارس هذه الشركات أعماهلا (شراء او بيع مبوجب عمليات استرياد وتصدير) بطريقة
متسقة مع القواعد واملبادئ العامة اليت حتكم منظمة التجارة العاملية املتعلقة بعدم
التمييز فيما بني الشركاء التجاريني ،وبالشكل الذي ال يؤثر على اداء الصادرات أو
الواردات (التجارة) مع التجار من القطاع اخلاص يف الدول االعضاء باملنظمة.
 .iiأن تتقدم الدولة بإخطارات إىل جملس التجارة يف السلع يف منظمة التجارة العاملية حول
ممارسات هذه الشركات ليتمكن اجمللس من مراجعة اتساق هذه املمارسات مع أحكام
منظمة التجارة العاملية ذات الصلة ،وذلك للتأكد من شفافية هذه املمارسات.
 .iiiتُلزِم الفقرة ب من املادة السابعة عشر ) Article XVII(bالدول األعضاء التأكد من أن
شركاتها احلكومية تقوم بإجراءات البيع والشراء ،فقط وحصريا ،على اسس االعتبارات
التجارية  ،Commercial Considerationsمبا يف ذلك التسعري ،اجلودة ،الوفرة ،القابلية
التسويقية ،النقل ،واالحوال االخرى ذات الصلة بالبيع والشراء ،وأنها توفر للشركات يف
الدول األخرى أعضاء منظمة التجارة العاملية فرص مناسبة ،مبا يتوافق مع أنشطة األعمال
املتعارف ع ليها ،لالستفادة من ممارسات التجارة من بيع وشراء بشكل غري متييزي
لشركات دولة عضو على حساب شركات دولة عضو أخرى ،ومن اجلدير باملالحظة هنا
أنه ال يوجد آلية ملزمة لشركات االجتار احلكومي يف اي دولة بشرح أو تفسري كيف
أنها التزمت مبعيار "االعتبارات التجارية عند اختيار شريك دون غريه.
▪ جدير بالذكر بأنه نظراً لتعقيدات األمر على املستوى احلكومي على النحو املوضح أعاله،
فيمكن دراسة أن إمتام الصفقة املتكافئة بني شركات القطاع اخلاص يف الدولتني ،او بني
جتمعات رجال االعمال حيث ان شركات القطاع اخلاص خارج والية منظمة التجارة العاملية
(قد تتأثر ممارسات القطاع اخلاص فقط بعقوبات اقتصادية أخرى مفروضة على شركات
أو أفراد يف الدولة األخرى).
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 -4ندوة الـ UNCTADحول التجارة اللكرتونية من أجل التنمية

▪ عقد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف  2022/03/21ندوة افرتاضية بشأن أهمية التجارة
االلكرتونية ومساهمتها يف تنمية اقتصادات الدول،
▪ أشار السيد املبعوث الدائم لسويسرا لدى منظمة التجارة العاملية إىل أهمية تضمني االقتصاد
الرقمي بشكل أفضل يف االسرتاتيجيات الوطنية للدول النامية ،وهو االمر الذي حترص
س ويسرا على دعمه من خالل مشاركتها بربامج التمويل اخلاصة بتطوير التجارة
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي بالدول النامية واألقل منواً ،عن طريق توفري جمموعة من
األدوات اليت ميكن االستفادة منها لتهيئة بيئة العمل املناسبة للتجارة اإللكرتونية على
غرار برامج التقييم لأل وضاع احلالية اليت يتم صياغتها لتلك الدول ،ملعرفة التحديات القائمة
ودعم سبل مواجهتها ،من أجل حتقيق التنمية املستدامة املنشودة ،وبالتالي فإن األمر يتطلب
تكاتف اجلهود بني الفاعلني االساسيني بالقطاع العام ،ورجال األعمال ،وشركاء التنمية
لزيادة الكفاءة العاملية يف هذا اجملال.
▪ اوضحت السيدة Rebeca Grynspan/امني عام االنكتاد ويف ضوء برامج اجلاهزية Etrade
 Readiness Assessmentاليت تقوم املنظمة بإعدادها لتقييم األوضاع احلالية للتجارة
االلكرتونية وتقديم التوصيات الالزمة للدول حمل الدراسة ولتعزيز التعاون اإلقليمي يف
هذا اجملال ،تبني أن  ٪30فقط يف القارة االفريقية لديهم إمكانية الوصول إىل شبكة
اإلنرتنت ،و ٪40لديهم حساب مصريف ويتمتعون باخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت مما يؤكد
على أهمية بذل املزيد من اجلهود لتنمية هذا القطاع ،وأفادت سيادتها أنه يتم من قبل
االنكتاد املتابعة مع الدول اليت يتم دراسة اوضاعها ملعاونتهم على تنفيذ السياسات ذات
الصلة وختطي العقبات اليت قد تواجههم ،ويساهم عدد من الدول على غرار سويسرا ،املانيا
وهولندا يف الدعم املالي الالزم لتنفيذ ذلك.
▪ وألقى السيد ،Kolawole Sofola /ممثل اجملموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ECOWASالضوء على اسرتاتيجية التجارة اإللكرتونية للجماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا اليت مت اطالقها يف عام 2021اتساقاً مع رؤية اجملموعة لعام  2050اخلاصة
بتحقيق التكامل يف املنطقة ،وأفاد أن تلك االسرتاتيجية من شأنها مساعدة الدول األعضاء
على استخدام التكنولوجيا احلديثة وتسريع وترية التغيري اهليكلي والتنمية ،مما يسهم
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يف تعزيز التكامل اإلقليمي ،والتنوع االقتصادي ،وخلق فرص العمل ،وإتاحة جتارة أكثر
مشوالً.
▪ واشار يف ذات السياق إىل أن االسرتاتيجية توضح احللول املمكنة املتوافقة مع أولويات
التنمية الوطنية ،وحتدد آليات تكوين نهج علمي للتجارة اإللكرتونية عرب احلدود من
خالل معرفة الفرص االقتصادية املتاحة واقرتاح تدابري ملعاجلة القيود ذات الصلة وبالتالي
تطوير التجارة اإللكرتونية .وسرتكز خطة العمل على قطاعات البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات واللوجستيات التجارية واملدفوعات واحللول
وتطوير األطر القانونية والتنظيمية وتنمية املهارات وجذب التمويل الالزم ،باإلضافة اىل
تضمني قضايا املساواة يف الفرص بني اجلنسني يف هذا اجملال وادماج الشركات الصغرية
واملتوسطة يف عملية التحول الرقمي.
هذا وفي نهاية الندوة ،أكد المشاركون على أهمية الموضوعات التالية:

 استكمال العمل املشرتك وتكوين شراكات جديدة لدعم التجارة االلكرتونية والتحولالرقمي عاملياً.
 معاونة الدول النامية واالقل منواً على مواكبة التطورات السريعة يف هذا اجملال. حتقيق الفرص املتكافئة بدعم الشركات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر واملساواةبني اجلنسني ومتكينهم من االندماج باالقتصاد الرقمي.
 ضرورة االستفادة من دراسات تقييم اجلاهزية اليت يتم اعدادها بالتعاون مع الشركاءالدوليني والنظر يف تنفيذ التوصيات املتضمنة لتعزيز التجارة اإللكرتونية بالدول حمل
الدراسة.
 املشاركة بأسبوع التجارة اإللكرتونية املقرر اقامته خالل الفرتة من  25إىل  29أبريل،2022ملواصلة احلوار بني الفاعلني الرئيسيني بالقطاعني العام واخلاص واملنظمات الدولية
واالقليمية املعنية ،حول املوضوعات ذات الصلة.
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 -5تطورات الفاوضات يف اهم موضوعات منظمة التجارة العالية

 تعتزم املنظمة عقد املؤمتر الوزارى الثانى عشر فى املوعد احملدد سلفاً فى شهر يونيو القادموقد مت االتفاق على ان يكون خالل الفرتة  15-12يونيو حيث سيبدأ جبلسة افتتاحية
مرامسية بعد ظهر يوم االحد  6/12ويستمر حتى يوم .6/15
 هناك توافق لدى االع ضاء على استكمال العمل والبناء على وثيقة خمرجات املؤمتر الوزارى MC12التى سبق وأن مت التوصل إليها قبل تأجيل املؤمتر نهاية نوفمرب املاضى واحلفاظ على
التوافق واجملهود الكبري الذى بذل للتوصل إليها ( الوثيقة  ) RD/GC/17/REV.1على أن
يتم الرتكيز على املوضوعات التى مازالت عالقة ومن أهمها الفقرات اخلاصة بالبيئة
وإصالح املنظمة.
 كثري من وفود اعضاء املنظمة أكدوا على أهمية اخلروج بإستجابة املنظمة للجائحة مبافيها من مكون مرتبط بالقيود على التجارة وأخر مرتبط باإلعفاء املؤقت من أحكام اتفاقية
الرتبس ( الـ  ) Waiverوأهمية أن يكون هناك مشاورات على املستوى الثنائى وعلى
مستوى اجملموعات اجلغرافية وصوالً لتفاهم فى هذا الشأن.
 فيما يتعلق مبد برنامج عمل التجارة االلكرتونية وايقاف فرض رسوم مجركية علىانتقال البيانات الرقمية  E-Commerce work Program and Moratoriumحتى
املؤمتر الوزارى الثالث عشر للمنظمة  MC13فهناك تباين يف املواقف بني االعضاء فى هذا
اخلصوص حيث تطالب الدول املتقدمة مبد العمل بالربنامج وااليقاف فى حني تطالب الدول
االقل منواً  LDCsبتطوير برنامج عمل التجارة االلكرتونية الذى مت تبنيه فى عام 1998
ليأخذ فى االعتبار مصاحل الدول الصغرية وزيادة حصتها فى التجارة االلكرتونية ويعمل
على تقليل الفجوة الرقمية القائمة بني الدول املتقدمة والدول النامية واالقل منواً ( موضوع
مشروع القرار الوزارى املقدم من اهلند واندونيسيا وجنوب أفريقيا وفقاً للوثيقة
 ) WT/GC/W/838/Rev.2قبل املوافقة على مد عمل الربنامج والـ . Moratorium
 يتضمن مشروع اإلعالن الوزارى اخلاص بالصحة والصحة النباتية  SPSالوثيقة ) WT/GC/W/835/Rev1والذى تتبناه  89دولة من اعضاء املنظمة من اهمهم الواليات
املتحدة وكندا واليابان ( ويتحفظ عليه االحتاد االوروبى ) لوضع برنامج عمل للتعامل مع
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وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

التحديات املستجدة فى تطبيق معايري الـ  SPSالتى تؤثر على جتارة املنتجات الزراعية
واالغذية دون فرض إلتزامات جديدة بهدف زيادة مشاركة الدول النامية واألقل منواً فى
جتارة املنتجات الزراعية واالغذية لتحقيق التنمية االحتوائية املستدامة السيما للدول
الفقرية التى تتأثر كثرياً بالتغريات املناخية .
كلمة الدكتورة  Ngozi Okonjo-Iweala /املدير العام للمنظمة يف اجتماع اجمللس العام

 أكدت املدير العام للمنظمة على أهمية تعامل املنظمة مع أزمة الغذاء الراهنة واجياد حلولهلا مشرية إىل لقاءاتها األخرية مع وزراء جتارة الدول الصناعية السبع الكربى  G7ومع
السكرتري العام لألمم املتحدة ورؤساء عدد من املنظمات الدولية ،والتى كشفت عن وجود
أزمة حقيق ية مير بها العامل بسبب احلرب فى أوكرانيا حيث تتوقع املنظمة أن تؤدى إىل
خفض معدل منو الناتج احمللى العاملى من  %4.4اىل  %3.1وكذا خفض معدل منو التجارة
الدولية من  %4.7إىل . %2.5
 كما اشارت سيادتها إىل أن تلك األزمة سيكون هلا تبعات اقتصادية واجتماعية كبريةعلى الدول النامية وخباصة املستوردة الصافية للغذاء نتيجة لنقص اإلمدادت من السلع
الزراعية األساسية واالمسدة وارتفاع اسعارها السيما فى أفريقيا والشرق األوسط ضاربة
املثل مبصر التى تعتمد على استرياد معظم احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا ،
وكذا ذكرت عدد من دول املنطقة التى تتشابه مع حالة مصر  ،مؤكدة على أهمية تدخل
املنظمة لتخفيف وطأة تلك األزمة والعمل على إزالة القيود التى فرضتها الدول على صادرات
تلك املنتجات لزيادة املعروض العاملى وكذا استثناء مشرتيات الغذاء ألغراض اإلغاثة
اإلنسانية من القيود على الصادرات.
 كما لفتت سيادتها األنظار إىل خطة البنك االفريقى للتنمية العاجلة اليت تبناها بقيمة 1.5مليار دوالر ملساعدة دول القارة املعتمدة على استرياد القمح والذرة على زيادة نسبة
االكتفاء الذاتى من تلك احملاصيل.
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